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Förord  
Planering för klimatanpassning i sub-arktiska fjällområden är en rapport om en delstudie inom 
forskningsprojektet Klimatförändringar, klimatpåverkan och anpassning i Sub-Arktis, en 
fallstudie från norra Sveriges fjälltrakter, Climate change, impacts and adaptation in the sub 
Arctic - A case study from the Northern Swedish mountains.  
 
De uppskattade framtida klimatförändringarna kommer att förändra inte bara vädret utan också 
landskapet i sub-arktiska områden. Detta kommer i sin tur att påverka markanvändning och hur 
människor kan få sin utkomst i fjällområden. De viktigaste användarna, aktörerna och intres-
senterna av marken i dessa områden är samer, turistidkare, jägare, fiskare, naturvårdare m.fl. 
Dessutom används fjällområdena för friluftsliv, samt nationell och internationell turism.  
 
Denna rapport presenterar en delstudie inom det ämnesövergripande projektet, vilken fokuserar 
på markanvändningen successivt förändras och hur den kan anpassas till framtida klimatför-
ändringar. Övriga delstudier i projektet har utvecklat modeller för detaljerade, nedskalade be-
dömningar av lokala data för klimat, vegetation, snöfördelning, biologisk mångfald och natur-
resurser. Dessa data ligger till grund för klimatanpassning av markanvändningen. De samlade 
resultaten syftar till att användas för utveckling av lokala och regionala planeringsstrategier för 
olika nivåer av fysisk planering av markanvändning i sub-arktiska fjällområden.  
 
Det forskningsövergripande projektet, hade inledningsvis sin bas i Abisko naturveten-
skapliga station. Denna delstudie har genomförts på Luleå tekniska universitet av forskare 
inom arkitekturgruppen vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Det hanterar 
frågor om markanvändning och fysisk planering och omsätter undersökningsresultat från flera 
av de övriga delprojekten till faktorer att fungera som underlagsmaterial eller aspekter att han-
tera i praktiskt tillämpade planeringssituationer. 
 
Vi tackar FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande för 
forskningsanslag som möjliggjort hela projektet inklusive denna delstudie. Tack även till Terry 
Callaghan och Christer Jonasson som lett det mång-disciplinära forskningsprojektet.  
 
Kristina L Nilsson och Johanna Lindberg 
Prof. i Arkitektur         Forskningsingenjör 
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Inledning  
Planering i ett förändrat klimat i fjällområden är en delrapport inom forskningsprojektet Cli-
mate change, impacts and adaptation in the sub-arctic - Klimatförändringar, klimatpåverkan 
och anpassning i Sub-Arktis, en fallstudie från norra Sveriges fjälltrakter: A case study from 
the northern Swedish mountains“. I ett av huvudprojekten har modeller utvecklats, som ska 
kunna förutsäga hur klimatförändringarna kommer att påverka naturen på mycket detaljerad 
nivå. I det projektet har övergripande klimatdata skalats upp, i en skala på 50x50 meter, inom 
området runt Torneträsk i Norrbotten. Utredningsarbetet som presenteras i denna rapport utgår 
från hur klimatförändringar i den svenska fjällvärlden påverkar förutsättningar för den fysiska 
planeringen i dessa områden, vilket planeringsunderlag som behövs för att anpassa fysisk pla-
nering till klimatförhållanden och klimatförändringar.  

Syfte 
Syftet med undersökningen har varit att söka, samla och presentera kunskap om hur de be-
dömda klimatförändringarna påverkar natur, befolkning och verksamheters förutsättningar och 
utkomster i den svenska fjällvärlden. Syftet med rapporten är att sammanställa kunskapen från 
många källor och på så sätt förenkla tillgängligheten till den. Denna kunskap är tänkt att an-
vändas för att tillsammans med aktörer och intressenter utarbeta förslag, som är anpassade till 
framtida markanvändning. Slutligen är syftet att ge råd till hur den fysiska planeringen kan 
möta och anpassas till bedömda förändringar och påfrestningar i sub-arktiska fjällområden.  

Frågeställningar 
Den övergripande frågan för delprojektet är: Vilken kunskap om nuvarande och förväntade 
klimatförändringar finns, som är lämplig som underlag för befintlig och framtida markanvänd-
ning, samt vilken anpassning som kan göras för att underlätta för det lokala livet och utkoms-
terna. 
 

Resultat från delprojekt 
Inom det stora projektet samt anknytande projekt har klimatförändringar för det sub-arktiska 
området simulerats, mätts, skalats upp och dess påverkan bedömts. 
 
ADSIMNOR - Advanced Simulation of Arctic Climate Change and Impact on Northern Reg-
ions syftar till att förbättra kunskaperna om klimatförändringen i Arktis och dess effekter 
i norra Sverige. Rossby Centre vid SMHI är samordnare av projektet. Målet med 
ADSIMNOR är att öka förståelsen för centrala klimatprocesser i Arktis samt att förbättra 
förmågan att simulera processerna och deras interaktion med resten av det globala och 
norra klimatsystemet. Projektet kommer också att ge förbättrade scenarier om det fram-
tida klimatet, på hög nordlig latitud, för både hav och landområden. (ADSIMNOR 2014) 
 
Inom ADSIMNOR har regionala klimatscenarier använts för att värdera påverkan på det lokala 
klimatet inom Torneträsk-området samt om permafrostförändringar. Detta har varit möjligt ge-
nom att använda data av långa observationer från Abisko naturvetenskapliga forskningsstation. 
Metoden ses som en prototyp för andra väl observerade områden. Rossby Centre har framskri-
vit klimatförändringar för hela Arktis, som använts för att bedöma vegetationsförändringar. Då 
är det viktigt att förstå kopplingen mellan landytans vegetationsskiftningar och ekosystemens 
biokemiska cykler. Den simulerade vegetationsspridningen stämmer väl med observerade för-
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hållanden. Framtiden visar på en medsols uppflyttning av skogs-tundragränsen, en expansion 
av tallbusktundran och ett skifte från dominerande lövfällande träd till städsegrön nordlig barr-
skogsregion/taiga. Ekosystemen bedöms fortsätta att vara koldioxidfälla under kommande de-
cennier. (ADSIMNOR 2014) 
 
Det förväntade klimatförändringarna i Arktis kommer att påverka levnadsförhållanden och ett 
antal ekonomiska och sociala sektorer in den här regionen. ADSIMNOR har också varit invol-
verade i intressentdialoger och kommunikation av möjliga klimatframskrivningar som underlag 
för konsekvensbedömningar.  
 
Delprojektet om klimatskalning i Torneträskområdet har syftat till att förfina bedömning av 
framtida klimatförändringar och dess konsekvenser. Det bygger på insikten att det behövs en 
finare skala på klimatdata än den som är vanlig vid klimatsimuleringar och att det behövs lo-
kala klimatdata som underlag för planeringsstrategier. De modeller som funnits tidigare är oft-
ast statistiska interpolationer av storskaliga temperaturdata. I detta delprojekt har en topoklima-
tisk modell utvecklats för att överbrygga gapet mellan regional klimatdata i en skala på tiotals 
km till en modell med upplösning på 50x50 m. Resultatet av modellen är att det går att utarbeta 
klimatinformation för variationer i lokal skala, som behövs för att anpassa samhällen till plats-
bunden, specifik påverkan. (Yang, Hanna & Callaghan 2011) 
 
En annan delstudie inom projektet har bedömt klimatförändringarnas påverkan på vegetationen 
där inte enbart temperaturen har betydelse utan även snöbäddar runt fjälltopparna. Det är vik-
tigt för aktörer och intressenter att ha prognosmodeller och bedömningar av klimatförändring-
ars påverkan för att kunna anpassa sig till förändringarna, tex. till lokal ekosystemservice. I 
studien har man kvantifierat utbredning av vegetation relaterad till temperatur och jordvariat-
ioner på lokal nivå och identifierat den lokala komplexiteten för att nå detta. I studien har det 
etablerats ett antal högupplösta databaser utifrån vilka framtida modeller kan utvecklas i lokal 
skala. (Yang, Sykes, Hanna & Callaghan 2012) 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har 2012 gett ut ”Klimatsammanställning – Fjällkedjan) byggd 
på klimatanalyser, utförda av SMHI’s forskningsavdelning (LST 2012). I rapporten presenteras 
följande huvuddrag från klimatanalyserna:  
 

• Klimatberäkningarna visar en gradvis ökning av årsmedeltemperaturen under det in-
nevarande seklet för alla delar av fjällkedjan. I många fall innebär detta att medel-
temperaturen under vår och höst kan förskjutas från under noll till över noll, under 
vintern väntas medeltemperaturen öka men troligen ligga kvar under noll under detta 
sekel.  

• Vegetationsperioden förlängs likartat i de olika fjällregionerna och till följd av grad-
vis ökande temperatur och det är främst slutet av säsongen som förlängs. Medianen 
av de olika klimatscenarierna visar att vegetationsperiodens längd ökar med 25-75 
dagar i slutet av seklet jämfört med referensperioden 1961-1990.  

• Årsmedelnederbörden väntas öka med mellan 10 till 40 % mot slutet av seklet då 
klimatscenariernas ensemblemedian studeras. Förändringen är likartad i de olika 
studerade regionerna med en tendens till tydligast ökning vintertid. Resultaten visar 
stor spridning mellan åren vilket också är fallet med observationerna.  

• Snötillgången beräknas minska i fjällkedjan efterhand som klimatet väntas bli var-
mare. Snöns maximala vatteninnehåll, den största snömängden under ett år, beräknas 
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minska med mellan 0 och 40 % mot slutet av seklet. Det är främst efter mitten på 
seklet som minskningen tar fart.  

• Antalet snödagar väntas minska för samtliga regioner i fjällkedjan under inneva-
rande sekel. Minskningen av antalet snödagar ökar kring år 2040. Vid jämförelse 
mellan referensperioden och slutet av seklet är förändringen mellan cirka 30-50 da-
gar.  

• Med de för denna undersökning framtagna metoderna tycks det vara möjligt att si-
mulera isläggning och islossning utifrån lufttemperatur relativt väl. Analysen av 
framtida isläggning och islossning visar att i takt med förväntat ökande temperaturer 
förkortas också issäsongen. Framför allt är det isläggningen som väntas senareläggas 
något mer än vad islossningen tidigareläggs. Då medianen av klimatscenarioen-
semblen studeras för slutet av seklet syns att Kallsjön, Rengen och Lilljorm visar 
trender på något mer senarelagd isläggning (upp mot 50-60 dagar) än övriga sjöar i 
de sydligare fjällregionerna (region 1 -4). Islossningen väntas ske upp till 20 – 30 
dagar tidigare. Sjöarna i de norra fjällregionerna (region 5 – 10) visar en senare 
islägging med upp till ca 40 dagar och en tidigare islossning med ca 20 – 30 dagar 
oberoende av sjöareal och djup. Klimatscenarierna visar på stor spridning, vilket 
också är fallet med observerade händelser  

(LST 2012) 

Formella instrument för fysik planering.  
Den fysiska planeringen ger stora möjligheter för kommuner och myndigheter att kunna an-
passa förändringar till framskrivna klimatförändringar. Fysisk planering ger möjlighet att tänka 
efter före när större fysiska förändringar görs i tätorter, på landsbygd eller i naturlandskap. För 
att kunna göra eftertänksamma överväganden vid planeringen behövs trovärdiga planeringsun-
derlag som grund för planeringen, till exempel naturförutsättningar, sociala och tekniska frågor.  
 
De svenska kommunernas planmonopol ger kommunerna ansvar för att bevaka allmänna och 
långsiktiga intressen. Till dessa hör natur- och kulturvärden för att bevara värdefulla miljöer för 
både nuvarande och kommande generationer. Detta för att minska riskerna för att kortsiktiga, 
ekonomiska enskilda intressen ska förstöra miljöer, som aldrig går att återskapa. De formella 
planinstrumenten ger därför kommunerna möjlighet att planera för byggd miljö och infrastruk-
tur med utgångspunkt i natur- och klimatförutsättningar på både översiktlig och detaljerad nivå.  
 
Syftet med översiktsplanering är att visa de övergripande riktlinjerna för kommunens framtida 
utveckling. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan är ett politiskt antaget program för 
kommunens viljeinriktning. Enligt plan- och bygglagen är det obligatoriskt att i översiktsplanen 
ange kommunens bebyggelseutveckling och hur man avser att förvalta riksintressen inom 
kommunen. Fördjupningar av den kommunövergripande översiktsplanen kan göras för tätorter, 
tätortcentra eller områden med speciella krav eller förutsättningar. Fördjupningarna ger möjlig-
het att öka skalan och detaljeringsgraden för planområdet. (PBL)  

I arbetet med att utarbeta en översiktsplan görs en helhetsbedömning både av utgångsläget och 
av den förväntade utvecklingen inom det aktuella området. Boverkets förslår hur en översikts-
plan eller fördjupad översiktsplan kan ta hänsyn till klimatanpassningsfrågor. Där rekommen-
deras att lägga stort fokus på vilka effekter ökad nederbörd, översvämningar, erosion, ras och 
skred kan få för området, samt vad ökade temperaturer för effekter på folkhälsan (Boverket 
2014). Länsstyrelserna har bl.a. till uppgift att granska hur de kommunala översiktsplanerna 
tagit hänsyn till klimatanpassning, för exempelvis riskerna för ras, skred och översvämning 
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samt människors hälsa och säkerhet. Kommunerna kan komplettera eller integrera sina över-
siktsplaner med risk- och sårbarhetsanalys som grund för klimatanpassningsplan. En fördel 
med att integrera dessa analyser och planer är en större chans att övriga förslag i planen analys-
eras utifrån risker, sårbarhet i förhållande till klimatförändringar. 

Översiktsplaneringen ger på det sättet kommunerna möjlighet att ange hur man vill hantera 
även natur- och kulturmiljövärden utan att ta ställning till exakt vad som ska bevaras eller hur. 
På översiktsplanenivån är det viktigt att på ett övergripande sätt behandla hur man vill att vär-
defull natur och kultur hanteras i förhållande till bebyggelseutveckling, infrastruktur och annan 
markanvändning. På det sättet kan eventuella mål- och intressekonflikter förtydligas och ge 
underlag för ställningstaganden i senare mer detaljerade planer.  
 
I arbetet med att ta fram en översiktsplan görs en helhetsbedömning både av utgångsläg-
et och av den förväntade utvecklingen inom det aktuella området. Boverkets förslår hur 
en översiktsplan eller fördjupad översiktsplan kan ta hänsyn till klimatanpassningsfrågor. 
Där rekommenderas att lägga stort fokus på vilka effekter ökad nederbörd, översväm-
ningar, erosion, ras och skred kan få för området, samt vad ökade temperaturer för effek-
ter på folkhälsan (Boverket 2014). 
 
Majoriteten av klimatforskarna förutser avsevärda framtida klimatförändringar. Länsstyrelsen 
har bl.a. till uppgift att granska hur de kommunala översiktsplanerna tagit hänsyn till klimatan-
passning, för exempelvis riskerna för ras, skred och översvämning samt människors hälsa och 
säkerhet. Länsstyrelsen i Norrbottens län har sammanställt en rapport om Klimatförändringar i 
Norrbottens län – konsekvenser och anpassning (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2012) samt 
Klimatsammanställning för Fjällkedjan Översiktlig klimat- och sårbarhets- analys – naturo-
lyckor. (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2011). I det här presenterade forskningsprojektet kan 
lokala förändringar redan påvisas, som t.ex. stridigare fjällbäckar, förhöjning av trädgränsen 
och förbuskning av fjällsluttningar.  
 
Lokala klimatförutsättningar bör finnas tillgängliga som planeringsunderlag för både översikts- 
och detaljplaneringen. Det ger möjlighet att lokalisera bebyggelse och andra anläggningar där 
de dels inte stoppar upp t.ex. avrinning från fjällområden vid ökad nederbörd med medföljande 
stora vattenflöden. Av samma anledning bör områden inte bebyggas, som riskerar ras och/eller 
översvämning vid kraftig nederbörd eller snabb avsmältning av snö och is. 
 
I de formella samrådsprocesser, som är en del av översiktsplaneringen, ger myndigheter som 
till exempel Länsstyrelsen synpunkter på planen. Syftet med översiktsplaneprocessen är dessu-
tom att kommunicera de övergripande planeringsintentionerna med markägare och kommunin-
vånare för att skapa delaktighet i den framtida utvecklingen. Det ges också möjlighet för explo-
atörer och andra intressenter att ge synpunkter på planeringen. På denna planeringsnivå bör de 
principiella frågorna bedömas och eventuella motstående intressen avgöras.  
 
Intentionerna i översiktsplanen kan följas upp med juridiskt bindande detaljplaner för att säker-
ställa de miljöer som kan utvecklas för bebyggelse eller, som man önskar bevara och eventuellt 
skydda för framtiden. Syftet med detaljplaneinstrumentet är att precisera läge, storlek och höj-
der på bebyggelse och andra anläggningar. Med detaljplanens höjdsättning är det även möjligt 
att undvika stora markbearbetningar, som kan förstöra naturvärden och befintlig vegetation. På 
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detaljplanenivån behandlas dock oftast mindre delar på kvarters- eller fastighetsnivå och större 
samband och eventuella motstående intressen blir inte alltid tydliga eller ens synliga.  
 

Miljökonsekvensbeskrivning  
När en detaljplan ska genomföras måste kommunen enligt plan- och bygglagen bedöma om en 
detaljplan kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Om det bedöms så behöver en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för detaljplanen. På det sättet integreras miljöa-
spekter i planen redan från början och beslutsunderlaget kan kompletteras med ytterligare kun-
skap. På det sättet kan planen också stärka främjandet en långsiktigt hållbar utveckling. (Miljö-
balken 1998) 
 
I behovsbedömningen ska länsstyrelsen och berörda grannkommuner ges tillfälle att yttra sig. 
Konsekvensbedömningen måste därefter göras tillgänglig för allmänheten. Om planområdet 
ska användas för till exempelvis skidbacke är det en verksamhet och därigenom måste också 
miljökonsekvensbeskrivningen också följa bestämmelserna i miljöbalken. Beskrivningen be-
hövs alltid om genomförandet av planen kan antas kräva tillstånd enligt miljöbalken. Det är 
oftast större och/eller mer komplexa detaljplaner som kräver en MKB enligt miljöbalken (Mil-
jöbalken 1998).  
 
En samordning behöver göras mellan de krav som ställs i miljöbalken på vad en miljökonse-
kvensbeskrivning ska innehålla och de kunskapsunderlag som behövs i samband med detalj-
planearbetet. Detta för att undvika eventuellt dubbelarbete och så att kraven uppfylls i samma 
miljökonsekvensbeskrivning. Avsikten är att MKB’n ska upprättas tidigt i planprocessen för att 
bedöma miljökonsekvenserna av alternativa lokaliseringar och lösningar. På det sättet är tanken 
att MKB’n ska vara ett stöd vid valet av huvudalternativ och sedan vara planeringsunderlag 
under hela planprocessen. 
 
Vid upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan ska bestämmelserna i miljö-
balken om process och innehåll tillämpas. Bland annat innebär det att den ska be-skriva kvali-
téer och förutsättningar i det aktuella planområdet. Den ska också bedöma konsekvenserna för 
alternativa lokaliseringar och utformningar jämfört med om planen inte genomförs, det så kal-
lade 0-alternativet. Vilka miljö-, hälso- och hushållningsaspekter som ska behandlas beror på 
vilket syfte planen har och av vilken orsak behovet av miljökonsekvensbeskrivningen görs. Här 
är det lämpligt att också beskriva konsekvenserna av de risker som kommande klimatföränd-
ringar kan medföra och hur den aktuella planen tar hänsyn till detta.  
 
Avsikten är att MKB’n också hanterar åtgärder för att minska negativa konsekvenser och ris-
ker. En riskanalys kan också göras i MKB’n. Miljökonsekvensbeskrivningen har ingen egen 
rättsverkan. Skadeförebyggande åtgärder bör därför regleras genom bestämmelser i den juri-
diskt bindande detaljplanen. I detaljplaner som inte bedöms medföra någon miljöpåverkan kan 
i stället aktuella miljöfrågor ingå planbeskrivningen, som måste göras till en detaljplanen.  

Mål för planering i de nationella miljömålen 

I de svenska miljömålen finns det specifika mål för planeringsunderlag. ”Senast år 2010 
ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för; 
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• hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstad-
kommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpas-
sade och resurssnåla transporter förbättras 

• hur energianvändningen ska effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara 
energiresurser ska tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas. (Naturvårdsverket 
2014) 

 
Dessa mål tar endast hänsyn till hur man i planer minskar resursanvändningen för att 
minska klimatpåverkan, de lyfter dock inte frågan kring klimatanpassning. När det inte 
finns nationella mål som styr hur det ska planeras för en klimatanpassning, finns det risk 
att den fysiska planeringen kommer att skilja sig vid varje planeringstillfälle och plats och 
ansvaret då ligger på kommunernas planerare och politiker.  
 

Förslag till klimatanpassad fysisk planering i fjällområden 
 
De framskrivna klimatförändringarna ställer krav på de verksamheter och invånare som finns i 
fjällområdena. De ställer ännu större krav på att den fysiska planeringen bedöms och anpassas 
till förväntade konsekvenser av klimatförändringarna för nya aktiviteter och verksamheter. I 
detta kapitel har vi sammanställt de väsentligaste faktorerna som ingått i denna studie. Biolo-
gisk mångfald, ekosystemtjänster, fragmenterat landskap, extrema väderhändelser, traditionell 
kunskap, dialog/samråd, är aspekter för att integrera klimatanpassning i översiktsplanering och 
annan fysisk planering.  
 
 
 

Byggnader och infrastruktur 
 
Klimatförändringarna kan innebära ökad risk för skred och ras. Skred och ras äger rum i slut-
tande terräng, speciellt i anslutning till vatten. Att bebygga sådana platser kan innebära fara och 
leda till allvarliga konsekvenser. I norra Norrlands fjälltrakter bedöms att benägenheten för mo-
ränskred och slamstörningar kommer att öka beroende på ökad nederbörd sommartid och högre 
frekvens av intensiva regn som ger ökad erosion.  
 
Äldre och kulturellt värdefulla byggnader riskerar att skadas vid ökad vattenföring och över-
svämningar genom bl. a. mögel, röta och frostsprängningar. Äldre byggnader har ofta bevarats 
väl p.g.a. att de varit väl anpassade till rådande klimatförhållanden. Vid ändrat klimat finns risk 
för en snabbare nedbrytning om inte underhållsåtgärder sätts in. 
 
Bebyggelse av hus, vägar och leder m.m. bör utformas med stor flexibilitet för att kunna skapa 
en robust struktur. Väg- och järnvägsunderfarter riskerar att översvämmas, varför flexibla väglös-
ningar kan behövas. För att uppnå robusthet är det också viktigt med VA-lösningar, som har god ka-
pacitet att hantera höga flöden under kritiska perioder. Hänsyn bör tas till vindförhållanden vid spe-
ciellt utsatta lägen. Husens lokalisering och utformning i förhållande till terrängen blir då väsent-
lig. 
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Abisko östra                       Foto: Kristina L Nilsson           

 
Kulturhistoriskbebyggelse                          Foto: Kristina L Nilsson           
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Abisko östra                Foto: Kristina L Nilsson           

Verksamheter  
 
Klimatförändringarna kommer även att påverka rennäringen. Varmare och blötare vintrar kan 
innebära problem med is och skare vilket begränsar renarnas förmåga att nå föda. Det påverkar 
även flyttningsleder eftersom dessa ofta går över isbelagda vattenområden. Svåra passager kan 
komma att bli extra viktiga att beakta. En högre sommartemperatur påverkar renarna negativt 
då de inte trivs i värme. Vid en förlängd vegetationsperiod förväntas sommarbetet att öka, vil-
ket är positivt för renarna eftersom det är under denna period som renarna bygger upp sina re-
server inför vintern. 
 
Kopplingarna mellan klimatförändringar och turism kan bli allt starkare. Ett förändrat klimat 
kan komma att påverka förutsättningarna i Torneträskområdet, genom exempelvis minskad 
snötillgång. Turistsäsongerna kan komma att förskjutas, vilket kan leda till risk för nya mar-
kanvändningskonflikter. Förändrade snöförhållanden kommer definitivt att påverka vinterturism-
en i hela Europa. De svenska fjällen förväntas dock att drabbas förhållandevis lite jämfört med öv-
riga europeiska vinterorter, vilket skulle kunna bidra till fortsatt konkurrenskraft för de svenska 
fjällen. Med åtgärder, såsom tillverkning av snö, schaktning, avverkning och förflyttning av pister, 
skulle problemen med snöbrist kunna läsas kortsiktigt. Sådana åtgärder kan dock påverka bar-
marksturismen, då miljön riskerar att förfulas. En förkortad snöperiod kan även leda till minskad 
skoterkörning. 
 
Den biologiska mångfalden kommer att påverkas av klimatförändringar. Det är mycket möjligt 
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att det totala antalet arter ökar i ett varmare klimat, vilket skulle kunna innebära att den biolo-
giska mångfalden ökar. Dock är det viktigt att beakta att vissa nordliga arter riskerar att försvinna. 
I fjälltrakterna framträder effekter av klimatförändringar tydligare än i många andra ekosystem. 
 

 
Malmtransport                              Foto: Kristina L Nilsson           
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Nuolja                                    Foto: Kristina L Nilsson           
 

Planering för klimatanpassning  

Genom fysisk planering för kommande klimatförändringar kan framtida problem undvi-
kas. Ett viktigt medel är konsekvensbedömning, inledningsvis att konsekvensbedöma de 
grundläggande förutsättningarna på platsen inför förändringar/nybyggande, som plane-
ras att göras. Alternativ kan utarbetas som i sin tur konsekvensbedöms utifrån olika 
aspekter som tagits fram som betydelsefulla för förslagen. Därefter konsekvensbedöms 
den långsiktiga inverkan som de planerade byggandet/åtgärderna kommer att medföra 
på lång sikt. Slutligen revideras förslaget för att minska den bedömda negativa påverkan.  

Följande råd bygger på den rapport, som Sveriges alla Länsstyrelser tillsammans utarbe-
tat om klimatanpassning i fysisk planering (2012) med fokusering på fjällvärlden. I rap-
porten framhålls en processmodell i fyra steg:  
Steg 1: Precisera och analysera sårbarheter – förvaltningsövergripande nivå 
Steg 2: Bedöma åtgärder, kostnader och ansvar – förvaltningsövergripande nivå 
Steg 3: Prioritera, välja och genomföra åtgärder – förvaltningsnivå 
Steg 4: Följa upp, utvärdera och revidera underlag – förvaltnings- och förvaltningsövergripande nivå 
 (Länsstyrelserna 2012:52) 
 
I rapporten betonas att de olika stegen genomförs på olika nivåer. Steg 1 och 2 genomförs på en 
förvaltningsövergripande nivå för att hela bredden och helheten ska bli belyst för klimatpro-
blematiken. Steg 3, som omfattar prioriterings- och genomförandeskedet, förväntas ske på för-
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valtningsnivå. Steg 4 innebär uppföljning och utvärdering på förvaltningsnivå, medan revide-
ring av planerna görs på den förvaltningsövergripande nivån. 

 

Planeringsunderlag för klimatanpassning 
 
I fjällen är klimatrelaterade processer mer tydliga än i andra ekosystem, Vilket tydligast 
syns på att trädgränsen de senaste 100 år höjts med ca 100-150m (Kullman 2003). När 
klimatet förändras i Torneträskområdet bör planeringen anpassas till förändrade vatten-
resurser i glaciärer och snötäcken. Dessa kan ge ökade massrörelser som skred och lavi-
ner i sluttande områden. Tjäle är en viktig process att ta hänsyn till i fjällen genom att den 
skapar rörelser i markskiktet, vilket i sin tur skapar flytjords- och andra sluttningsproces-
ser. (Lennartsson och Simonsson, 2007).  

Även de faktum att permafrosten försvinner i ett varmare klimat är något vi måste ta 
hänsyn till (Johansson m.fl. 2008). Om permafrosten försvinner kommer det att påverka 
markens beskaffenhet, byggnader och infrastruktur som är byggda på mark med perma-
frost kan komma att sätta sig. Den globala påverkan blir att den smältande permafrosten 
frigör växthusgasen metan, vilket kommer att öka den globala uppvärmningen. (Johans-
son, Christensen, Åkerman och Callaghan, 2006) 

Om markanvändningen förändras till följd av klimatanpassningsåtgärder kommer även 
det att påverka vattenmiljöer, genom ökad erosion, utsläpp och urlakning. Något man 
måste ta hänsyn till vid planering. Våtmarker har en buffrande effekt på vattenflöden och 
kan få en alltmer ökad betydelse vid klimatförändringar då högvattenflöden kan bli vanli-
gare och mer extrema. Mossar högre upp i avrinningsområden kan bli ännu viktigare att 
bevara, för att dämpa effekter från höga vattenflöden på exempelvis bebyggelse intill vat-
tenflöden. (Lennartsson och Simonsson, 2007) 
Beskrivning av hur de olika data, Lufttemperatur, Marktemperatur, Lufttryck, Soltid, Grund-
vattennivå, Snölager, Solens strålning, Nederbörd, Luftfuktighet, Vindhastighet, Vindriktning, 
Torneträsk istjocklek, UV-strålning kan användas som planeringsunderlag och finns, som 
data för delar av Torneträskområdet (ANS 2014).  
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Abiskojåkka                       Foto: Kristina L Nilsson           
 

Ekosystembaserad klimatanpassning 

Ekosystembaserad anpassning integrerar användningen av biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster i en övergripande strategi för klimatanpassning. Det innefattar hållbar förvaltning, be-
varande och återställande av ekosystem för att medföra tjänster, som hjälper samhället att an-
passa sig till både nuvarande och kommande klimatvariationer. Om man i planering utgår från 
ett ekosystemperspektiv kan anpassning ske ur både ett tekniskt och ett ekologiskt perspektiv 
med en helhetssyn. Detta synsätt innebär en stor förändring gentemot traditionell markanvänd-
ningsplanering för att klimatanpassa den fysiska planeringen. Ekosystembaserad anpassning 
bidrar till att minska sårbarheten och öka motståndskraften mot både klimat och icke klimatre-
laterade risker och ger flera fördelar för samhället och miljön. (IUCN 2009).  
 
En ekosystembaserad ansats har tagits som utgångspunkt i Sametingets livsmiljöprogram, som 
inleds så här ”Ur ett samiskt perspektiv är alla frågor miljöfrågor – eftersom miljön berör alla 
aspekter av våra liv och vår omgivning. Därför har detta program fokus på eallinbiras - vår 
livsmiljö - och hur vi aktivt kan verka för att bevara en bärkraftig livsmiljö i framtiden.” (Eal-
linbiras 2009) Tjänstemän på Sametinget har i bred samverkan med det samiska samhället ar-
betat fram Eallinbiras, ett livsmiljöprogram för Sapmi, sameland. Det är ett handlingsprogram 
för hur samer bör förvalta livsmiljön på ett försiktigt, långsiktigt och hållbart sätt, for att kunna 
fortsätta att livnära sig utifrån de förutsättningar som naturen ger. Eallinbiras har ett integrerat 
synsätt på utveckling, där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter vävs in i de tre del-
målen: Naturen – en bärkraftig miljö; Traditionell samisk kunskap och Balanserad utveckling. 
Programmet ger en insikt om samernas månggenerationslånga kunskap om att läsa naturen och 
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förändringar i den. Detta program kan ge mycket kunskapsunderlag vid utveckling och sam-
hällsplanering i norrländska inlandskommuner. (Eallinbiras 2009) 
 

 
Fjällkåta                       Foto: Kristina L Nilsson           
 
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i fysisk planering 

För att få en effektiv klimatanpassning som utgår från både ett ekologiskt och ett tekniskt per-
spektiv kan metoder för en ekosystembaserad klimatanpassning användas i fysisk planering, 
t.ex. arbetet med kommunala översiktsplaner.  
 
Jordens ekosystem innehåller en biologisk mångfald och det är genom förändringar i ekosy-
stemen, minskad biologisk mångfald och medföljande nedgång av ekosystemtjänster männi-
skan mer än på något annat sätt kommer att drabbas av klimatförändringarna (Lennartsson och 
Simonsson 2007). Den biologiska mångfalden utgör basen för de ekosystemtjänster som är 
nödvändiga för mänsklighetens existens. Dessa tjänster är t.ex. försörjningen av livsmedel och 
rent vatten, omhändertagande av föroreningar, jordens bördighet, rekreation och buffringen av 
negativa effekter av klimatförändringarna. Naturen ger oss dessa ekosystemtjänster alldeles 
gratis när naturen brukas på ett hållbart sätt. Vid anpassning till klimatförändringarna kommer 
ekosystemtjänster att behövas, som exempelvis erosionsskydd och buffring mot höga vatten-
flöden. Det är viktigt att planera så att dessa tjänster finns tillgängliga som ekologiska lösningar 
och att inte enbart sätta sin tilltro till tekniska lösningar (Lennartsson och Simonsson, CBM, 
2007).  
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I en artikel i Nature av forskare på Stockholm Resilience Centre (Rockström m. fl. 2009) har 
nio grundläggande globala processer utpekats, vilka kan skapa oacceptabla förändringar för 
människan. En av dessa globala processer är förlust av biologisk mångfald. I artikeln redovisas 
gränsvärden för respektive process där riskerna för att passera tröskelvärden är stora. Analyser i 
artikeln visar att dessa gränsvärden redan passerats när det gäller processerna för förlust av bio-
logisk mångfald, kvävetillförsel till biosfären och klimatförändringar (Rockström m. fl. 2009). 

 

Figur 1: “Planetary boundaries” (Rockström m. fl. 2009). 

Fragmenterat landskap, konnektivitet i landskapet 

Klimatförändringar, markanvändningsförändringar och spridning av främmande arter, förvän-
tas begränsa arters förmåga att förflytta sig och att överleva i ett fragmenterat landskap 
(Lennartsson och Simonsson, 2007). Fragmenteringen av livsmiljöer orsakas av en rad olika 
faktorer förknippade med förändringar i markanvändningen, bland annat stadsutbredning, 
transportinfrastruktur och intensivare jordbruks- eller skogsbruksmetoder (Natur 2010). 
I Sverige har regeringen gett Naturvårdsverket uppdraget ”Grön Infrastruktur”, det grundar sig 
på propositionen Hållbart skydd av naturområden med syftet att ”Säkra arternas långsiktiga 
överlevnad och spridningsmöjligheter och ekosystemens möjligheter att leverera viktiga eko-
systemtjänster även vid ett förändrat klimat. (SOU 2008: 09:21). Grön infrastruktur skapas bäst 
genom ett integrerat förhållningssätt till markförvaltning och noggrann översiktsplanering. Alla 
markanvändare, tjänstemän och politiker inom alla olika områden bör engageras tidigt i proces-
sen för att utveckla en grön infrastruktur (Natur2010). 
Satoyama-initiativet, Japans stora naturvårdssatsning inför COP 10 i Nagoya, visade på vikten 
av att bevara en mosaik av olika ekosystem förvaltade av människor. Om naturtyper brukas på 
ett traditionellt vis så kan människan öka, snarare än minska, den biologiska mångfalden. T.ex. 
motverkar renbete skogsgränsförflyttningen och bibehåller ett artrikt mosaiklandskap, renen 
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kan forma den mosaik som finns i fjällen. Ett annat exempel är att myrar som inte betas av re-
nar växer igen och blir betydligt artfattigare. (Borchert 2011). 
I norra Sverige är rennäringen ett tydligt exempel på behovet av ett sammanhållet landskap. 
Renskötselområdet utgör 55 % av Sveriges yta. Renen ger oss ett unikt tillfälle att studera hur 
en art är beroende av ett sammanhållet ekosystem för att kunna bidra med ekosystemtjänster. 
Eftersom renen är ett naturbetande djur som fritt använder sig av landskapet mellan fjäll, skog 
och kust kan den jämföras med andra vilda betande djur. Renen är ett redskap för att se vilket 
behov ekosystemen har av ett sammanhållet landskap, så länge renen använder landskapet 
finns det kvalitet i det. När renen inte längre ”självständigt” kan röra och försörja sig i land-
skapet (ekosystemet), kan det indikera att ekosystemen är störda. Ur ett planeringssyfte kan 
renen därigenom vara en indikator för ett sammanhållet landskap, grön infrastruktur, på lokal 
och regional nivå. Sametinget har ett projekt där man studerar renen som en indikator för för-
ändringar i landskap och klimat, med syfte att utveckla långsiktiga planeringsverktyg baserade 
på traditionell kunskap och modern fjärranalys. (Borchert 2011). 
En ökad förståelse av resiliens i socioekologiska system blir allt viktigare för att förbereda oss 
för de påfrestningar som klimatförändringar och annan miljöpåverkan innebär. Socioekologisk 
resiliens har definierats som: hur mycket störning ett system kan tåla och ändå bibehålla 
samma tillstånd, det vill säga i vilken grad systemet kan självorganisera sig, och i vilken 
grad systemet kan bygga och öka förmåga till lärande och anpassning (Wilkinson, Porter, 
Colding 2010). Resiliens innefattar både förmågan att stå emot stress eller förändring och att 
återuppbygga viktiga funktioner som gått förlorade. I längden kräver detta en förmåga att flexi-
belt anpassa och förnya sig. 
 
Rennäringen och den samiska kulturen är ett exempel där människan, naturen och djuren bildar 
ett sådant socioekologiskt system, vilket har utvecklats gemensamt över en lång tid. I uppfölj-
ningen av Eallinbiras beskriver Nanna Borchert resiliens med ett praktiskt exempel. ”För renen 
kan det handla om att klara av en hård vinter med dåligt bete. För en sameby kan det handla om 
att klara av ytterligare exploateringar på samebyns betesland, allt från vindkraft och gruvor till 
turism eller att klara av en rättstvist både ekonomisk och psykosocialt. För den enskilda renäga-
ren kan det handla om att hantera stora ekonomiska förluster på grund av t.ex. för många rov-
djur i området”. (Eallinbiras 2009) 
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Renskötsel                       Foto: Kristina L Nilsson           
 
Extrema väderhändelser 
Information om extrema väderhändelser i området är ett viktigt planeringsunderlag. Extrema 
väderhändelser definieras utifrån att de förekommer sällan, är klimatologiskt extrema eller uti-
från att de påverkar samhälle och miljö på ett kännbart sätt (Wahlström 2008). Vissa klimat-
modeller förutsäger ökad stormfrekvens i svenska fjällområden och starka vindar ökar lavinris-
ken ytterligare. I en intervju med en tjänsteman på Kiruna kommun talar denne om att de redan 
idag tar hänsyn till att det är rejält blåsigt i området till exempel genom att inte placera byggna-
der i lavinfarliga områden.  
 
Extrema väderhändelser kan indikera ett scenario vid förutsägelser om ett framtida klimat. Där-
för är det viktigt att känna till enskilda händelser och inte bara medelvärden i området. Det 
saknas dock kunskaper om antalet extrema väderhändelser kommer att förändras i takt med att 
klimatet blir varmare. Andra problem är att det är svårt att finna klimatdata i en upplösning an-
passad för samhällsplanering och att tillgänglig klimatstatistik ofta är baserad på att klimatet 
inte antas förändras. (Wahlström 2008). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en 
naturolycksdatabas där extrema väderförhållanden registreras och Statens geotekniska institut 
(SIG 2014) har en skreddatabas, som båda är användbara vid översiktsplanering.  
 
Traditionell kunskap i fysisk planering 

Konventionen för Biologisk Mångfald (CBD) antogs på Rio-konferensen 1992 och trädde i 
kraft 1993. Sverige ratificerade konventionen om biologisk mångfald 1993. CBD bygger på 
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”tre ben”: 1) naturvård; 2) hållbart nyttjande, 3) rättvis fördelning och är den första konvent-
ionen som inbjuder urfolk. Konventionen är viktig i detta sammanhang eftersom översiktspla-
nering och annan fysisk planering i fjällområden i allra högsta grad påverkar rennäringen och 
rennäringen både påverkar och påverkas av alla tre punkter; naturvård, hållbart nyttjande och 
rättvis fördelning. (CBD 1992) 
I CBD artikel 8j om bevarande kopplas biologisk mångfald samman med traditionella livssätt 
och hållbart nyttjande: 
”Varje fördragsslutande part ska, med förbehåll för dess nationella lagstiftning respektera, be-
vara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala sam-
hällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av 
biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och delta-
gande av innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis 
fördelning av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och 
sedvänjor.” (Tunón 2004) 
Konventionen för biologisk mångfald har ett beslutsområde som berör biologisk mångfald i 
bergsområden. Där fokuserar konventionen på: Direkta åtgärder, medel och stödåtgärder för 
bevarande, hållbart nyttjande och fördelning av nytta inom bergsområden. Fokus ligger på att 
upprätta korridorer för biologisk mångfald, undvika spridning av främmande arter och att inte-
grera naturskyddsområden i ett bredare landskap. Regeringar, relevanta organisationer, ur-
sprungsbefolkningar och lokalsamhällen uppmuntras att delta och ta ansvar för att ta itu med 
klimatförändringarna och anpassningsfrågorna, för att förbättra den biologiska mångfalden i 
bergsområden (CBD 2010). 

Samrådsprocessen i ett folkrättsligt perspektiv 
Enligt PBL ska all fysiska planering följa en process med samråd med de som är berörda av 
planerade förändringar. Översiktsplanering är inte juridiskt bindande och därmed är inte sam-
rådskretsen tydligt definierad. Det viktiga för att säkerställa syftet med samrådet är att det bör 
hållas med en bred krets av berörda.  

 
När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska den samrådas med länsstyrelsen, be-
rörda kommuner och regionala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering 
av transportinfrastruktur. Kommunmedborgarna och enskilda i övrigt, andra myndigheter och 
sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget ska ges tillfälle att delta i 
samrådet.  
berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Samrådet bör därför 
starta på ett tidigt stadium, när behovet av idéer är som störst och det ännu finns stora möjlig-
heter att påverka. Under samrådet ska kommunen redovisa: 

• förslagets innebörd 
• skälen för förslaget 
• förslagets konsekvenser 
• planeringsunderlag av betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan 

synpunkt redovisa 
(Boverket 2014 a) 

 
Detaljplanering är juridiskt bindande och därmed är samrådets innehåll och samrådskretsen 
tydligare definierad. 
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11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kom-
munen samråda med 
1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs, 
2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 
3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd 
fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation 
inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och 
4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av för-
slaget.  
13 § Under ett samråd om en detaljplan ska kommunen redovisa planförslaget, skälen för försla-
get och det planeringsunderlag som har betydelse. Om det finns ett program enligt 10 §, ska pro-
grammet redovisas 
(PBL 2010:900) 

 
Samråd med ursprungsbefolkning 
 

I fjällvärlden är samerna och samebyarna många gånger berörda av fysiska förändringar i deras 
verksamhetsområde. Olika samiska organisationer driver samernas intressen. Samebyarna re-
presenterar de renskötande samerna och sameföreningar organiserar de icke-renskötande sa-
merna. Dessa är i sin tur med i centralorganisationer, som tex. Svenska samernas riksförbund 
(SSR). Det är inte tydligt i PBL att sameföreningar och andra samiska organisationer ska höras 
om fysisk planering. Endast de samebyar som direkt berörs av planeringen hörs, men inte 
självklart de som gränsar till området som ska förändras. I visa kommuner, som tex. Kiruna har 
man Samverkansorganet kommunen-samerna är ett organ för samråd och ömsesidig information 
i frågor som berör samernas villkor och behov. Detta fungerar som rådgivande organ om same-
frågor till kommunstyrelsen eller kommunala beslutande nämnder.  

Samverkansorganet är ett forum för samråd enligt gällande minoritetslagstiftning. Kom-
munen har därvid att inhämta samverkansorganets synpunkter i ett så tidigt skede som 
möjligt, så att samverkansorganets uppfattning och förslag kan påverka ärendets hand-
läggning i aktuell nämnd eller styrelse. Samverkansorganet består av representanter för 
kommunledningen och utses av kommunstyrelsen. Kommunen skall representeras av tre 
kommunalt förtroendevalda och tre ersättare. Samverkansorganets ledamöter väljs av 
kommunstyrelsen för tid som sammanfaller med mandatperioden för allmänna val till 
kommunfullmäktige. (Kiruna kommun 2014) 

Det har inte gjorts någon utvärdering av denna typ av samrådsorgan. I en studie av samernas sam-
rådsmöjligheter menar att Kirunas samverkansorgan “tycks inte kunna åstadkomma de nödvändiga 
kompromisserna”. I rapporten sammanfattas att samebyarnas ställning som sakägare och berörd 
part ofta ifrågasätts i handläggningen av fysisk planering på lokal nivå (Internationell Juristkommiss-
ionen 2007).  
 
Från kommunernas sida ställs det särskilda krav och utveckling av metoder för att kunna samråda 
och samverka med en befolkning, som är spridd över stora glesbebyggda områden. Cop10-mötet i 
Japan (10th Conference of the Parties 2010) antog även ett nytt tvärsektoriellt arbetsprogram 
som har nytt fokus på hållbart nyttjande och hur urfolks och lokalsamhällens kunskaper bäst 
ska bidra till processen. Det bygger på ”Tkarihwaié:ri-koden” en frivillig etisk uppförandekod 
vars mål är ”att främja respekten, bevarande och underhåll av traditionella kunskaper, innovat-
ioner och sedvänjor som är relevanta för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mång-
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fald”. Denna kod är mycket användbar i planeringsarbetet vid samarbete och dialog med ur-
sprungsbefolkning och lokalsamhällen. 
 
General ethical principals 
 
Respekt för befintliga bosättningar Respect for existing settlements 
Immateriell rätt Intellectual property 
Icke-diskriminering Non-discrimination 
Transparens/fullständig öppenhet Transparency/full disclosure 
Förhandsgodkännande och/eller godkännande och deltagande Prior informed consent and/or approval and invol-
vement 
Interkulturell respekt Inter-cultural respect 
Skydd kollektiva eller individuella ägande Safeguarding collective or individual ownership 
Rimlig och rättvis fördelning av förmåner Fair and equitable sharing of benefits 
Skydd Protection 
Försiktighetsprincipen Precautionary approach 
COP 10 Decision X/42 (2010) 

Kommittén för konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter framhåller vikten av 
att ta vara på den lokala kunskapen när det gäller att ta hänsyn till miljöaspekter i planering. 
Kommittén har t.o.m. ställt krav på att samråd ska ta tillvara på urfolkets kunskaper. Dessa 
krav borde ses som en ledstjärna för all lokalkunskap. Ett uttryck som sammanfattar detta är 
alla ska kunna ge ett ”fritt informerat samtycke” och få ett faktiskt inflytande på processen 
(Svonni, 2010). 
 

Sociala data för fysisk planering 

En social konsekvens kan beskrivas som effekterna av varje förändring som sker av männi-
skors liv, deras kultur, samhälle, politiska system, omgivning, hälsa eller välmående, rättigheter 
till mark och markanvändning, rädslor och förhoppningar, oavsett om den är positiv eller nega-
tiv. I Eallinbiras (2009) beskrivs detta som socialt kapital och här lyfts: relationer, språk, 
samarbete, kunskap, förtroende, aktsamt levnadssätt, ansvar, jojk (kultur), medvetenhet, 
gemenskap. Alla dessa faktorer är viktiga hänsynstaganden vid översiktsplanering och 
annan fysisk planering. 
 
I rapporten, Samisk markanvändning och MKB, beskriver även Svonni (2010) att man istället 
för att enbart göra Miljökonsekvensbeskrivningar bör vidga begreppet till att även omfatta so-
ciala frågor, dvs. sociala konsekvensbeskrivningar. För de samiska verksamheterna är det vik-
tigt att lyfta in Samiskt kulturarv, sociala aspekter och traditionell kunskap/ Árbediehtu.   
 

Flexibel planering 

ICUN, Sametinget och projektet Climatools (2011) lyfter fram en flexibel förvaltning som en 
viktig del för integrering av klimatanpassning i planeringen. En flexibel förvaltning måste ta 
hänsyn till hur samhället ser ut där förvaltningen verkar. Det är därför viktigt i att i en över-
siktsplan göra en analys av det lokala samhällets strukturer och ekonomi. En metod är att göra 
en analys av relationerna mellan stat, marknad och civilsamhälle (familjeliv, grannskapsliv, 
föreningsliv, religionsliv, sällskapsliv och kulturliv), eftersom det kan vara en betydelsefull 
faktor för klimatanpassning hur klimatrelaterade hälso-, säkerhets-, risk- och störningsfrågor 
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hanteras beroende på vad i samhället som sköts av staten respektive marknad eller civilsam-
hället. Samhällets ekonomiska förutsättningar är också av vikt för att detta skall kunna kli-
matanpassas och i en analys bör även aspekter som arbetsför befolkning räknas in. (Carlsen och 
Dreborg 2008). 

Planeringsunderlag / MKB och klimat 

Många gånger innehåller miljökonsekvensbeskrivningarna i praktiken mer än vad som anges i 
Miljöbalken 6 kap. 7 §. På Naturvårdsverkets hemsida finns en checklista för vilka direkta och 
indirekta effekter en MKB ska identifiera och beskriva för en planerad verksamhet eller åtgärd: 

på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, 
på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 
på annan hushållning med material, råvaror och energi. 

 
I Sametingets styrdokument, Eallinbiras, gör man följande indelning av naturens kapital: jord, 
vind, luft, stillhet, ro, sol, vatten, värme, material, årstider/rytm. Naturvårdsverket beskriver 
aspekterna på ett annat sätt men mycket stämmer överens mellan samernas och Naturvårdver-
kets bilder. Dimensionen årstider/rytm är dock ett perspektiv som tas upp i Eallinbiras vilket är 
viktig dimension vid klimatanpassning. Dels är naturen olika känslig vid olika tider på året, 
dels nyttjar de areella näringarna markerna på olika sätt vid olika tider på året. 

 
Figur 2: Naturvårdsverkets rekommendationer för innehåll i MKB jämfört med Sametingets definition av Natur-
kapital. 

Kumulativa och indirekta effekter i MKB 

Miljödepartementet anser i rapporten ”Lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar” (Ds 
2009:65), att en helhetsaspekt saknas i MKB (enligt miljöbalken eller hur MKB tillämpas?). 
Miljööverdomstolen har i ett fall framfört att Sverige inte implementerat MKB-direktivet på ett 
korrekt sätt. I detta mål konstaterade Miljööverdomstolen bl.a. att det i svensk rätt saknas en 
bestämmelse om att det i miljökonsekvensbeskrivningen ska finnas krav på att beskriva ett pro-
jekt i sin helhet även om det bara är en del av projektet som är tillståndspliktigt. I rapporten 
krävs en redovisning av bl.a. kumulativa och synergistiska konsekvenser som en verksamhet 
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eller åtgärd orsakar på kort eller lång sikt: ”Samspelet mellan olika miljöeffekter kan leda till 
kumulativa effekter vilka i förekommande fall ska beskrivas. Kumulativa effekter kan även 
uppstå genom verksamhetens eller åtgärdens samverkan med andra tidigare, nutida eller fram-
tida aktiviteter vilket bör beaktas vid avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.” (s 93 
Ds 2009:65) 
 
Enligt rapporten ”Klimat i MKB” (Wahlström 2008) bör en MKB avgränsas i tid, rum och sak 
med hänsyn till indirekta och kumulativa effekter. Eftersom kumulativa effekter uppkommer i 
en tidsrymd, måste tidsavgränsningen styras efter vilka relevanta miljökonsekvenser som kan 
förväntas inträffa, inträffar just nu eller har inträffat. Och den geografiska avgränsningen måste 
ta hänsyn till indirekta effekter som kan uppkomma i området och därför anpassas efter natur-
liga gränslinjer.  
 
Både helhetssyn och kumulativa effekter är mycket viktiga aspekter ur klimathänseende och 
främjar tanken om en ekosystembaserad planering för klimatanpassning. I rapporten Klimat i 
MKB föreslås att ”det borde finnas två olika tidshorisonter, en som är närmare i tiden och en 
som sträcker mot slutet av seklet. Den kortare horisonten skulle omfatta mellan 0-40 år och den 
längre 40-100 år. Detta på grund av att vissa aspekter kan bedömas inom en närmare tidshori-
sont då effekterna blir direkta och kortvariga medan andra kommer att påverka eller påverkas 
av klimatförändringarna under en lång tid.” (Wahlström 2008) Ett av de planerade resultaten 
från Abiskoprojektet innefattar klimatdata prognostiserad 40 år fram i tiden. Skogsstyrelsens 
Renbruksplaner och Ren-GIS, anger att de försökt att komplettera klimatdata i Ren-GIS 
(Jougda 2011). För Skogsstyrelsen har det dels varit svårt att finna klimatdata i rätt upplösning 
och dels svårt att veta vilka klimatdata som har bäring på samhällsplanering. Torneträskområ-
det ses dock, som en unik chans att koppla klimatdata till Ren-GIS. 
 
Liknande tankar lyfts i rapporten om Samisk markanvändning och MKB 8 (Svonni 2010). En-
ligt prop. 2003/04:116 ska miljökonsekvensbeskrivningar inkludera redovisning av sekundära, 
kumulativa, samverkande, permanenta, tillfälliga, positiva och negativa effekter på kort, medel-
lång och lång sikt. Det kan dock vara svårt för enskilda projektörer att behöva ta hänsyn till en 
påverkan över tid och rum, för nutid, dåtid och framtid, samt för vad andra gjort, gör och 
kommer att göra i området. Det svåra ligger i att finna information som krävs för att beskriva 
de kumulativa effekter som kan uppstå. Men, vilket dock är ett krav i EU:s MKB-direktiv. 
(Svonni 2010) 
 
Vidare lyfter Svonni att de MKB:er som upprättas ofta utelämnar dimensioner som landskapets 
betydelse, sociala effekter och kulturella effekter. Det kan medföra att många av de värden som 
är avgörande för den samiska kulturen och livsmiljön, inte tas med i MKB-processen och där-
med riskerar att utarmas och försvinna. (Svonni 2010)  
 

GIS som planeringsunderlag 

Abisko-GIS 

Vid Abisko naturvetenskapliga station har forskning pågått i mer än hundra år, sedan 1903. Just 
nu pågår ett projekt att samordna information om klimatförändringarna under de gångna 100 
åren i en gemensam databas. Syftet är att samordna forskning över tid och rum och att göra 
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forskningsresultat tillgängliga för övriga samhället. Abisko-GIS är ett webbaserat geografiskt 
informationssystem, som erbjuder geo-baserad metadata om forskning och verifierade aktivite-
ter utarbetade av Abisko forskningsstation under perioden från 1980 fram till idag. Dessutom 
erbjuder systemet insamling av meta-data från besökare på stationen. Standardiserade protokoll 
används för att inhämta meta-data, vilket gör att databasen ständigt uppdateras. (Abisko-GIS 
2013) 
 
Advanced Simulation of Arctic Climate Change and Impact on Northern Regions 
ADSIMNOR - Advanced Simulation of Arctic Climate Change and Impact on Northern Reg-
ions syftar till att förbättra kunskaperna om klimatförändringen i Arktis och dess effekter i 
norra Sverige. Rossby Centre vid SMHI är samordnare av projektet. Rossby Centre är SMHIs 
klimatmodelleringsenhet, som studerar klimatsystemets beteende och bedriver forskning om 
klimatprocesserna. Det främsta arbetsredskapet vid centret är de globala och regionala klimat-
modeller som utvecklas vid forskningsenheten. Målet med ADSIMNOR är att öka förståelsen 
av centrala klimatprocesser i Arktis samt att förbättra förmågan att simulera processerna och 
deras interaktion med resten av det globala och norra klimatsystemet. Projektet kommer också 
att ge förbättrade scenarier om det framtida klimatet, på hög nordlig latitud, för både hav och 
landområden. 
 
RenGIS - GIS för Renbruksplan 
Renbruksplaner (RBP) är översiktliga beskrivningar av rennäringens markanvändning. En fär-
digställd renbruksplan innehåller geografiska data från en mängd källor, som alla hanteras i 
Ren-GIS. Arbetet med att upprätta (RBP) har pågått sedan 2005. De används idag både som 
planeringsverktyg för renskötseln och som ett underlag för samrådsdiskussioner med andra 
markanvändare. Skogsstyrelsen är projektägare i samverkan med Sametinget. Arbetet genom-
förs av renskötande samer i respektive sameby med stöd av Skogsstyrelsen, Sveriges lant-
bruksuniversitet och konsulter. Renbruksplaner kan vara ett mycket lämpligt verktyg vid mar-
kanvändningsplanering, speciellt vid konkurrerande användning av eller exploatering på mar-
kerna. Enligt en tjänsteman på Trafikverket är det t.ex. ett problem för verket att de saknar till-
gång till uppdaterade planeringsunderlag för områden, som inte ligger i direkt anknytning till, 
men ändå påverkar vägar och järnvägar.  
 
Det som skiljer Ren-GIS från andra GIS-sammanställningar av kartmaterial är beteslandsindel-
ningen. Den är baserad på lokal kännedom och fjärranalysteknik och skapar förutsättningar för 
samebyarna att redovisa de områden som är viktigast ur renskötselsynpunkt under olika delar 
av året. Året delas in i upp till åtta olika årstider, men varierar beroende på hur de olika same-
byarna arbetar. Beteslandsindelningen ger en tydlig bild och en god förståelse av behoven för 
renskötseln ur renbetessynpunkt. Den visar på det sättet var en anpassning av samhällsbyggan-
det är nödvändig. (Jougda 2011) 
 
Inom ramen för Sametingets livsmiljöprogram Eallinbiras finansieras ett kartläggningsprojekt 
av landskaps- och ekosystemförändringar i renskötselområdet som har pågått under de senaste 
50-80 åren. Per Sandström/SLU har utarbetat digitalt kartmaterial (GIS) som visar på hur land-
skapet förändrats i renskötselområdet genom bl.a. vattenkraft, vindkraft, gruvverksamhet men 
även skogsbrukets förändring belyses, t.ex. lavtäcke, artsammansättning, åldersstruktur mm 
(Sametinget 2014). Detta kartmaterial, samt Ren-GIS är vetenskapligt baserade planunderlag 
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för översiktsplanering och annan fysisk planering, som kommuner och myndigheter i norra 
Sverige har tillgång till. 
 

 
 
Kartmaterial från REN-GIS  
Vilka möjligheter har arter att sprida sig i fragmenterade landskap, vilka möjligheter hade de förr?  
(Biologisk mångfald och klimat CBM) 
 

Fallstudie fördjupad översiktsplan för Torneträsk 

Kiruna kommuns fördjupade översiktsplan för Riksgränsen-Torneträsk (2013) har utgjort en 
fallstudie för denna rapport. I en fördjupad översiktsplan har ett geografiskt avgränsat område 
inom en kommun behandlats, vilket ger kommunen möjligheten att vara mer detaljerad inom 
området än den kommuntäckande översiktsplanen. Kommunen har sedan den första versionen 
av fördjupningen lagt till ett kapitel om klimatförändringar (Kiruna kommun 2013:66).  

Där beskrivs att ökade nederbördsmängder med efterföljande möjliga översvämningar och 
höjda grund- och ytvattennivåer kan öka risken för att föroreningar hamnar i vattentäkter och 
tillrinningsområden. Det framhålls att detta skulle få stora konsekvenser för Torneträskområ-
det. Det anges även att högre temperaturer, längre tider med isfria sjöar och vattendrag samt 
ökad avrinning kan innebära ökning av övergödning och humushalt.  
 
I fallstudien av FÖP för Torneträskområdet lyfts frågan kring klimatanpassning i en separat del 
i slutet av rapporten, det gör att frågan inte har integrerats i planen och dess förslag på utveckl-
ing av området. Analyser av hur planförslaget och dess bebyggelseområden förhåller sig till 
nuvarande säsongsklimat och framtida klimatförändringar ger bra stöd till vidare arbete med 
klimatanpassning i detaljplanearbetet. Detta är dock första gången klimatanpassning nämns i en 
översiktsplan i Norrbotten, enligt en länsstyrelsetjänsteman. Stranden vid byn Torneträsk är 
den enda i området där det genomförts översvämningskartering. Karteringen resulterade i att 
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det inte anses vara något större problem i området. 2004 blev E10 genomskuren av vatten vid 
ett häftigt regn väster om Stenbacken, området planeras därför inte längre för ny bebyggelse. 
 

 
Abisko och Torneträsk                      Foto: Kristina L Nilsson           

Miljömålen i fallstudien FÖP Torneträsk 

I figuren nedan redovisas de miljömål som prioriterats i FÖP för Torneträskområdet. Må-
let för biologisk mångfald är inte med separat, men har i planen vävts in i ”Storslagen 
fjällmiljö”. Målet för biologisk mångfald saknas även i Kiruna kommuns Miljöplan 2008. 
Mål för en biologisk mångfald är ett av de viktigaste målen för klimatanpassning i fjäll-
miljö (Kiruna kommun 2014). 
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Figur 3: Prioriterade miljömål i fördjupad översiktsplan Torneträsk (Kiruna kommun 2014). 
 
MKB:n för den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet följer i stora drag Natur-
vårdsverkets riktlinjer, där följande delar konsekvensbeskrivits: Mark och vatten, Växt- och 
djurliv, Landskapsbild, Rörligt friluftsliv, Rennäring, Kulturmiljö, Hälsa och säkerhet, risker 
och störningar. Däremot saknas det beskrivning av konsekvenser för den biologiska mångfal-
den och hur landskapet fragmenteras, vilka båda är stora frågor för en bra klimatanpassning. 
Även den sista punkten om hushållning med material, råvaror och energi saknas. 
 
Under avsnittet för djur och växtliv i den fördjupade översiktsplanen för Torneträsk bedöms att 
det endast blir en lokal påverkan på den biologiska mångfalden i nio av tolv bedömda områden. 
I de övriga tre områdena anses det inte bli någon påverkan på djur och växtlivet. När så många 
områden påverkas lokalt är det önskvärt att göra en analys över hela området, för att få en för-
ståelse för hur helheten påverkas. Ur ett klimatperspektiv är det viktigt att inte bara beskriva en 
förändrad landskapsbild i varje område, utan även beskriva hur landskapet hänger samman och 
vilka effekter ett fragmenterat landskap får. I Torneträskplanen delas analysen av de areella nä-
ringarna upp mellan turism och renskötsel. Det skulle vara intressant att se en analys över hur 
de areella näringarna använder marken i sin helhet. I en sådan analys kan en tidsaspekt läggas 
till för att visa hur de areella näringarna nyttjar marken under respektive årstid. 
 
 

Reflektion över studien 
Reflektionerna är gjorda över hela delstudien, som är presenterad i denna rapport.  Översikts-
planering är ett lämpligt planeringsinstrument, som en övergripande strategi när det befintliga 
samhället behöver anpassas till ett förändrat klimat, eller när nya fysiska förändringar planeras. 
 
I planeringsprocesserna är tidsaspekten central när det gäller klimatanpassning och klimatsce-
narier. I Torneträsk området har man möjlighet att använda sig av unikt naturvetenskaplig data 
som planeringsunderlag. I projektet “Climate change, impacts and adaptation in the sub Arctic: 
a case study from the northern Swedish mountains“ har modeller utvecklats som kan förutsäga 
hur klimatförändringarna kommer att påverka naturen ner på mycket detaljerad nivå, 50x50 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
Kiruna ska sträva mot en effektiv energianvändning genom att skapa en bebyggelse-
struktur som bidrar till minskad energiförbrukning. Alternativa energikällor bör 
prövas. 
LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 
Kiruna ska sträva efter att ha den bästa luften, de renaste vattnen, de friskaste sko-
garna och de av människan minst påverkade naturmiljöerna. Vildmarksälvarnas ka-
raktär bibehålls för det rörliga friluftslivet. Fritidsfisket kan på lämpligt sätt utökas. 
Vildmarksområden är viktiga resurser för turism. Besöksnäringens långsiktiga be-
hov av mark säkerställs. 
GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET 
Vid all markanvändning bör kommunens vattenresurser, i form av rent vatten och 
tillgång på grundvatten, särskilt kartläggas samt beaktas. Skyddsområden runt vat-
tentäkter ska fastställas. 
MYLLRANDE VÅTMARKER 
Kiruna kommun ska särskilt värna om naturen i kommunen genom att, i alla beslut i 
ekologifrågor och biologisk mångfald, aktivt arbeta för dess bevarande. 
STORSLAGENFJÄLLMILJÖ  
Kommunalt formulerat miljömål saknas. Det regionala miljömålet är att fjällen ska 
ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. Natur- och kulturvärden i fjällen ska bevaras och ut-
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meter, med prognoser 30 år fram i tiden. Då skapas möjligheten att göra planer utifrån lokala 
data både ur ett nutidsperspektiv och ur ett 30-årigt perspektiv. När projektet producerar kli-
matdata i lämplig skala öppnar detta dörren för utvecklingen av ett annat verktyg. I många 
sammanhang är problemet att klimatdata har för lågupplöst skala och att ekologisk data är i för 
högupplöstskala. För den fysiska planeringen behövs därför nedskalning av klimatdata, som 
projektet CCIAA nu utvecklar. Å andra sidan behövs uppskalning av ekologiska data, som till 
viss del finns i Ren-GIS idag.   
 
Den biologiska mångfalden minskar successivt i den svenska fjällvärlden. Eftersom det bedöms 
vara den, som mest markant kommer att påverkas av klimatförändringarna i fjällområdet, be-
höver markanvändningen anpassas för att inte minska den biologiska mångfalden. Ren-GIS är 
ett verktyg som kan nyttjas för att tydliggöra hur marken används säsongsvis, eftersom ren-
bruksplanerna redovisar var renarna befinner sig under olika delar av året (vilket återknyter till 
tidsaspekten). Med utgångspunkt från Ren-GIS skulle det vara möjligt att få en bild av hur 
marken används säsongsvis av alla areella näringar för att få en klimatanpassad markanvänd-
ning under året. Det skulle också synliggöra de eventuella målkonflikter av markanvändning 
som kan uppstå i området.  
 
För att med hjälp av en MKB kunna göra bedömningar av hur klimatförändringar påverkar 
markanvändningen är det viktigt att studera hela ekosystemet. Då bedömningar görs för ”Växt- 
och djurliv” måste frågan om en biologisk mångfald ses ur ett perspektiv för ett mycket större 
område, t.ex. så kan myrar i området ha effekt på kustlandskapet i ett framtida klimat. Även 
frågan om hur sammanhållet landskapet är, eller hur fragmenterat det är, en mycket viktig kli-
matanpassningsåtgärd för att bevara den biologiska mångfalden. Då klimatet förändras är mar-
ken känslig och det krävs stora naturliga buffertzoner där djur och växter kan förflytta sig, 
sprida sig naturligt även i en framtid. Ren-GIS ger det viktiga helhetsperspektivet och en möj-
lighet att undvika ett fragmenterat landskap. Verktyget ger möjligheten att utgå från hela renbe-
tesområdet i planeringen. Det skulle vara unikt att Kiruna som första kommun använder sig av 
renen som indikator för ett fragmenterat landskap, det skulle vara innovativt och en enkel prak-
tisk lösning.  
 
En översiktsplan bör även omfatta hälso- och säkerhetsaspekter. Demografin, med en stor andel 
äldre och allt mindre yngre personer i barnafödande ålder är en mycket svårlöst fråga i svenska 
inlandskommuner. Demografiska förhållanden har en direkt påverkan på klimatanpassningsar-
betet inom hälsoområdet. Generellt drabbas äldre hårdare av värme och bland de äldre är det 
kvinnor som drabbas värst. Idag är kanske inte värmebölja vi förknippar med Torneträskområ-
det, men det kan komma att förekomma vid extrema tillfällen i framtiden. 
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Bilaga 1 

Ren-GIS innehåller följande parametar: 

Namn på data Källa 

Röda kartan Lantmäteriet 

Blå kartan Lantmäteriet 

Blå kartans vägar Lantmäteriet 

Digital höjdmodell med konturlinjer Lantmäteriet, SLU 

Ren2000 (flyttleder, anläggningar etc.) Länsstyrelserna, Svensk-Norska Renbeteskommis-
ionen 

Rennäringens kartskåp Länsstyrelsen 

Omvärldsfaktorer Länsstyrelsen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland 

Markägarkarta Skogsstyrelsen 

Avverkningar utförda de senaste 10 åren Skogsstyrelsen 

Avverkningsanmälningar/ansökningar om tillstånd 
till avverkning 

Skogsbolag som har samråd med samebyarna. 

Satellitbildmosaik 2000 SLU 

Satellitbildmosaik 2004 Skogsstyrelsen 

Segmenteringsgränser SLU 

Svenskt Marktäcke Data (SMD) Lantmäteriet, SLU 

Skogsålder SLU, kNN-Sverige 

Trädslagsblandning SLU, kNN-Sverige 

Fjällklassning (3 Landsat scener) SLU 

Beteslandsindelning Samebyar 

Fältinventeringspunkter (data, bilder) Samebyar 

Renbetestypsklasificering SLU 
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